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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Стрімкий розвиток відеотехніки суттєво вплинув на 

рівень законодавчого забезпечення та використання відеозапису у 
кримінальному провадженні, що у свою чергу відображається на рівні 
ефективності боротьби зі злочинністю та захисту прав людини в Україні. 
Більшість правових норм Кримінального процесуального кодексу України 
(далі – КПК), які регламентують використання технічних засобів у 
кримінальному провадженні (44,7 %), врегульовують використання 
відеозапису у кримінальному судочинстві. Це свідчить про значний крок 
держави щодо розширення законодавчого врегулювання механізму 
забезпечення прав людини на проведення об’єктивного кримінального 
провадження. 

Проблемам законодавчого врегулювання та використання відеозапису у 
кримінальному провадженні України приділяли увагу такі вчені, як: 
Ю. І. Азаров, К. В. Антонов, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, В. Д. Берназ, 
П. Д. Біленчук, В. К. Весельський, А. Ф. Волобуєв, В. І. Галаган, 
В. М. Глушков, В. Г. Гончаренко, В. Я. Горбачевський, А. Я. Дубінський, 
А. В. Іщенко, В. О. Коновалова, Н. І. Клименко, В. С. Кузьмічов, 
В. К. Лисиченко, Є. Д. Лук’янчиков, В. Г. Лукашевич, М. М. Михеєнко, 
В. В. Молдаван, В. Т. Нор, С. С. Паламарчук, М. А. Погорецький, 
М. І. Порубов, В. В. Пясковський, М. В. Салтевський, О. П. Снігірьов, 
М.Ф. Сокиран, С. М. Стахівський, Р. Л. Степанюк, М. С. Строгович, 
О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, В. В. Тищенко, Л. Д. Удалова, 
К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, В. П. Цимбал, 
В. Г. Хахановський, В. Ю. Шепітько, М. Є. Шумило, В. П. Шибіко, 
О. О. Юхно, М. П. Яблоков та ін. Проте дослідження цих науковців 
відбувалися у напрямку використання відеозапису з точки зору тактики його 
використання, не вдаючись до законодавчого розвитку формування 
процесуальної та технічної сутності як механізму забезпечення об’єктивної 
фіксації перебігу процесуальних дій. Зважаючи на це, поза увагою залишилися 
важливі питання існування відеозапису як інституту права, використання у 
теорії та практиці різноманітних тлумачень закріплених у КПК України 
термінів: «технічні засоби», «спеціальні технічні засоби», «відеозапис», 
«використання відеозапису» чи «застосування відеозапису», що ускладнює їх 
чітке розуміння, призводить до різного тлумачення і порушує принцип єдиної 
термінології у науці та практиці. 

Оскільки існує проблема процесуального забезпечення гарантій 
використання відеозапису не лише учасниками кримінального процесу, а й 
іншими особами, які з різних причин виявилися присутніми при проведенні 
процесуальних дій (журналісти, пересічні громадяни, родичі), то ці питання 
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потребують глибшого теоретичного дослідження з метою їх оновлення та 
законодавчого удосконалення, спрямованого на підняття рівня культури, 
свідомості і особистої відповідальності ведучого та учасників кримінального 
провадження. 

Узагальнення кримінальних проваджень свідчить про позитивну 
динаміку використання відеозапису у кримінальному судочинстві. Так, 
вивчення 1042 проваджень за період 1982-1994 рр. підтверджує, що відеозапис 
використовувався лише у п’яти випадках (0,4  %). Проте узагальнення 984 
справ за період 1994-2015 рр. свідчить, що відеозапис застосовувався у дев’яти 
випадках (1,5 %) і здебільшого з резонансних кримінальних проваджень. 
Окрім того, опитування начальників слідчих управлінь ГУНП України 
(Київська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Черкаська, Одеська 
області, м. Київ) підтверджує низький рівень забезпечення слідчих підрозділів 
відеотехнікою. Працівники слідчих підрозділів, у разі потреби, проводять 
слідчі (розшукові) дії за допомогою особистих мобільних телефонів. 

Водночас, наявність системи норм, які регулюють використання 
технічних засобів та відеозапису у КПК України, не може передбачити та 
врегулювати широкий спектр різноманітних кримінально-процесуальних 
відносин учасників, що виникають при використанні ними відеозапису, тому 
ці питання потребують додаткового дослідження. Наведені обставини у своїй 
сукупності визначають актуальність окресленої проблеми, її наукову, 
теоретичну та практичну значущість, що й зумовило вибір теми 
дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України 
«Україна у світі, що зміцнюється», затвердженої Указом Президента України від 
12.02.2007 № 105/2007 (у редакції Указу Президента України від 08.06.2012 
№ 389/2012); Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 рр., 
затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275; Плану заходів 
Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 
Кримінального процесуального кодексу України, затвердженого наказом МВС 
України від 08.08.2012 № 685, п. 6 розділу «Правові засоби боротьби зі 
злочинністю»; а також у межах загальноуніверситетської наукової теми 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
«Правовий механізм забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини» 
(державний реєстраційний номер 0112U001488), затвердженої 16.02.2012. 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна» 26 грудня 2012 р. (протокол № 5). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка 
кримінально-процесуальних умов використання відеозапису для забезпечення 
гарантій прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 
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провадженні. 
Комплексність мети, її багатоплановість зумовили необхідність 

вирішення таких задач: 
– окреслити стан законодавчого забезпечення використання відеозапису 

у системі норм, що регулюють використання технічних засобів у 
кримінальному провадженні; 

– визначити поняття та доказове значення відеозапису як форми фіксації 
і механізму забезпечення прав учасників на об’єктивне кримінальне 
провадження; 

– сформулювати поняття «процесуальні гарантії використання 
відеозапису» та розкрити основні їхні ознаки; 

– визначити основні тенденції розвитку інституту гарантій реалізації 
права людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні; 

– розкрити особливості використання відеозапису при проведенні 
слідчих (розшукових) дій; 

– визначити поняття та процесуальне значення режиму 
відеоконференції; 

– визначити особливості використання результатів судово-експертних 
досліджень матеріалів відеозапису у кримінально-процесуальному 
доказуванні. 

Об’єктом дослідження є процесуальні правовідносини, що виникають 
у кримінальному провадженні під час використання відеозапису. 

Предметом дослідження є відеозапис у кримінальному провадженні 
України. 

Методи дослідження. Методи дослідження визначені специфікою 
роботи, її метою і поставленими задачами з урахуванням об’єкта та предмета 
дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод, 
використання якого дозволило скласти цілісну систему уявлень про 
становлення та перспективи використання відеозапису для забезпечення 
гарантій прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 
провадженні. 

У процесі дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні 
методи наукового пізнання. Порівняльно-правовий метод та метод 
системного аналізу надали можливість комплексно проаналізувати положення 
Конституції України, норми чинного кримінально-процесуального 
законодавства та окремих іноземних держав, закони України, постанови 
Пленуму Верховного Суду України, а також погляди вчених щодо 
унормування і розуміння окремих інститутів кримінального процесу 
(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1). Формально-логічний метод використовувався для 
визначення понять «відеозапис», «технічні засоби», «спеціальні технічні 
засоби», а також для визначення й обґрунтування пропозицій щодо 
удосконалення чинного законодавства (підрозділи 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1). 
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Соціологічний метод застосовувався автором при дослідженні й узагальненні 
результатів вивчення кримінальних проваджень, даних соціологічного 
анкетування, інтерв’ювання і опитування працівників прокуратури, слідчих і 
оперативних підрозділів Національної поліції України, суддів щодо практики 
застосування відеозапису органами досудового слідства і судом (підрозділи 
1.2, 2.1). Статистичний метод використовувався для узагальнення даних, 
отриманих у результаті вивчення кримінальних проваджень, проведення 
анкетувань, опитувань, інтерв’ювань за темою дослідження (1.1, 1.2, 2.1, 1.3). 
На основі синтезу сформульовані висновки та пропозиції за темою 
дослідження. 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, КПК 
України, міжнародні правові акти, затверджені Верховною Радою України, 
законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, що визначають 
кримінально-процесуальні засади досудового розслідування та судового 
провадження. 

Емпіричну основу дослідження становлять результати узагальнення 
оперативної, слідчої та судової практики. Розглянуто матеріали 1026 
кримінальних проваджень з проблематики дослідження в Україні (Київська, 
Кіровоградська, Херсонська, Хмельницька, Донецька, Запорізька, 
Дніпропетровська, Закарпатська, Черкаська, Чернівецька, Одеська області, 
м. Київ), а також у Республіці Білорусь (Брестська область), Російській 
Федерації (Брянська область, м. Москва), які мали місце протягом 1995-
2015 рр.; дані офіційної статистичної звітності Генеральної Прокуратури і 
МВС України, аналітичні матеріали Верховного Суду України за 2012–
2015 рр.; дані Єдиного реєстру судових рішень України по підрозділах 
дослідження (1.1 – 300; 1.2 – 26; 2.3 – 46; 3.2 – 46); зведені результати 
опитувань 135 суддів, слідчих суддів, 15 прокурорів, 276 слідчих Національної 
поліції України і прокуратури, 118 працівників оперативних підрозділів, 65 
працівників експертних установ, 425 курсантів і студентів ВНЗ України. При 
підготовці дисертації автор використовував власний досвід практичної 
діяльності слідчим в органах внутрішніх справ України, адвокатом та 
викладачем ВНЗ. 

Вирішення поставленої мети і задач дослідження відбувалося із 
урахуванням сучасної наукової думки, чинного законодавства та нагальних 
потреб слідчої і судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 
характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 
Україні монографічних досліджень, у якому комплексно та цілісно 
проаналізовано теоретичні та практичні засади використання відеозапису у 
кримінальному провадженні, сформульовано низку наукових положень, 
висновків і рекомендацій, які у своїй сукупності мають певний ступінь 
наукової новизни, зокрема: 
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уперше: 
– визначено поняття «відеозапис» як використання відповідно до вимог 

Кримінального процесуального кодексу України приладу (пристрою), 
призначеного для записування відео- та звукових сигналів на сигналограму 
відеоприладу, що надходять з першоджерела, для встановлення та зберігання 
необхідних для відтворення та дослідження об’єктивних даних, які мають 
значення для кримінального провадження. Запропоновано законодавчо 
змінити термін «відеозапис» на «відеозвукозаписування», що буде точно 
відображати його технічну суть; 

– розроблено авторське визначення категорії «процесуальні гарантії 
використання відеозапису» як можливості використання достатніх 
законодавчо встановлених процесуальних засобів із метою забезпечення права 
учасників кримінального провадження та присутніх осіб на об’єктивне 
проведення процесуальних дій з визначеною юридичною відповідальністю 
ведучої особи у кримінальному провадженні за порушення встановлених 
правил. Окреслено основні тенденції розвитку інституту гарантій реалізації 
права людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні; 

– на підставі вивчення й узагальнення вітчизняного законодавства, 
міжнародного досвіду та судово-слідчої практики сформульовано визначення 
режиму відеоконференції як процесуальних умов, створених сукупністю 
відповідних норм, необхідних для забезпечення проведення процесуальної дії 
за допомогою комплексу телекомунікаційних технічних засобів, здатних 
підтримувати відеозв’язок взаємодії двох і більше віддалених абонентів, при 
якому між ними можливий обмін відеозвукоінформацією для досягнення 
певного процесуального результату; 

– досліджено кримінально-процесуальні та організаційні засади 
проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції; 

удосконалено: 
– підстави і порядок призначення окремих видів експертиз матеріалів і 

засобів відеозапису. Доведено необхідність запровадження норм КПК Латвії 
щодо законодавчого врегулювання поняття експертизи та підстав для її 
проведення; 

– процесуальні, організаційні і тактичні заходи використання 
відеозапису при проведенні слідчих (розшукових) дій; 

– гарантії реалізації права людини на використання відеозапису для 
забезпечення об’єктивного кримінального провадження, які полягають у 
дотриманні законності всіма учасниками кримінального провадження та їх 
відповідальності за порушення прав людини на застосування відеозапису; 

набуло подальшого розвитку: 
– законодавче забезпечення використання відеозапису у системі норм, 

що регулюють використання технічних засобів у кримінальному провадженні; 
– організаційні і тактичні засади застосування відеозапису у 
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кримінальному провадженні України; 
– основні напрями використання результатів судово-експертних 

досліджень матеріалів і засобів відеозапису у кримінально-процесуальному 
доказуванні, основу яких складає перехід від аналогових до сучасних 
цифрових технологій; 

– положення щодо подальшого вдосконалення захисту прав людини при 
проведенні експертного дослідження матеріалів відеозапису шляхом 
удосконалення норм Кримінального процесуального кодексу України та 
Закону України «Про судову експертизу». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
викладені в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – сформульовані та викладені теоретичні 
положення, узагальнення, висновки і рекомендації мають як 
загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки кримінально-
процесуального права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. 
Вони у сукупності утворюють підґрунтя для подальшого удосконалення 
забезпечення кримінально-процесуальних гарантій прав і законних інтересів 
особи на використання відеозапису у кримінальному процесі (акт 
впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
від 11.03.2015); 

– правотворчій сфері – для подальшого удосконалення кримінально-
процесуального законодавства з використанням пропозицій про внесення змін 
і доповнень до чинного КПК України (акт впровадження Комітету з питань 
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 
України від 15.10.2015  № 0418/12-2719); 

– навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 
«Кримінальний процес України», «Докази у кримінальному провадженні», 
«Адвокатура в Україні», «Теоретичні основи судових експертиз», 
«Криміналістика», «Організація розслідування кримінальних правопорушень», 
«Тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій», а також при 
підготовці підручників, навчальних посібників, текстів лекцій і навчально-
методичних матеріалів, проведенні семінарів і практичних занять з 
кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності 
(акти впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ від 27.03.2015, Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна» від 19.04.2015); 

– правозастосовній сфері – при розслідуванні кримінальних 
правопорушень, розгляді заяв і повідомлень про злочини, досудовому слідстві 
та судовому провадженні (акти впровадження Слідчого управління УМВС 
України в Херсонській області від 03.02.2015, Науково-дослідного, експертно-
криміналістичного центру при ГУМВС України у Дніпропетровській області 
від 17.02.2015, прокуратури Амур-Нижньодніпровського району 
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м. Дніпропетровська від 28.02.2015). 
Апробація результатів дисертації. Викладені у дисертації результати 

наукового дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях та 
семінарах: «Охорона права власності: проблеми та напрямки їх вирішення» 
(Херсон, 2012), «Актуальні проблеми правознавства» (Київ, 2013), 
«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 
перспективи його вдосконалення» (Київ, 2015). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у шести 
наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України з юридичних 
наук та зарубіжному науковому виданні, трьох тезах доповідей на науково-
практичних конференціях і семінарах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які охоплюють дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з яких 
174 сторінки основного тексту. Список використаних джерел складається із 
301 найменування і займає 30 сторінок, 3 додатки викладено на 20-и сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено 
ступінь вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами 
і темами, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 
охарактеризовано методи, теоретичне й емпіричне підґрунтя дисертаційного 
дослідження, сформульовано наукову новизну, підкреслено наукове та 
практичне значення одержаних результатів, подано відомості про наукові 
публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика використання відеозапису у 
кримінальному провадженні» складається з трьох підрозділів, у яких 
розкриваються основні засади використання відеозапису у кримінальному 
провадженні України. 

У підрозділі 1.1 «Розвиток та стан законодавчого забезпечення 
використання відеозапису у системі норм, що регулюють використання 
технічних засобів у кримінальному провадженні» на основі аналізу 
кримінально-процесуального законодавства зроблено висновок про те, що 
відеозапис у системі технічних засобів є самостійним, системно визначеним 
законодавцем інститутом відеозапису. 

На підставі узагальнення наукових досліджень місця відеозапису у 
системі технічних засобів обґрунтовано доцільність законодавчого 
врегулювання поняття терміна «технічні засоби» як важливого чинника у 
доказуванні кримінальних правопорушень та запропоновано доповнити п. 27 
ст. 3 КПК України таким положенням: «Технічні засоби – це будь-які технічні 
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прилади, конструкції, обладнання, устаткування (науково-технічні, загального 
вжитку, криміналістичні, спеціальні), за допомогою яких особа, яка здійснює 
кримінальне провадження, може об’єктивно дослідити та встановити 
обставини вчиненого кримінального правопорушення». 

Автором доведено необхідність використання єдиного поняття 
«спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації», що являє 
собою технічні засоби, винайдені або виготовлені спеціально для виконання 
завдань із негласного отримання інформації під час здійснення негласних 
слідчих (розшукових) дій або оперативно-розшукової діяльності у 
встановленому законом порядку. Обґрунтовано законодавче закріплення 
вказаного визначення як примітки до Кримінального процесуального кодексу 
України (ст. 269 КПК). 

На підставі узагальнення міжнародного досвіду використання технічних 
засобів у кримінальному провадженні, автором запропоновано використання 
положень КПК Канади та введення у вітчизняне кримінально-процесуальне 
законодавство електронного кримінального провадження. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та доказове значення відеозапису як 
механізму забезпечення права учасників на об’єктивне кримінальне 
провадження» обґрунтовано, що відеозапис використовується не лише як 
технічний засіб, а і як механізм забезпечення права учасників на об’єктивне 
кримінальне провадження. Доведено, що доказове значення відеозапису 
полягає у технічній можливості об’єктивно фіксувати факти, що входять до 
предмета доказування. 

На підставі аналізу вітчизняного і міжнародного процесуального 
законодавства, реєстру методик проведення судових експертиз відеозапису, 
підзаконних актів врегулювання поняття відеозапису запропоновано 
визначення відеозапису як використання, відповідно до вимог Кримінального 
процесуального кодексу України, відеоприладу, призначеного для 
записування, зберігання та відтворення відео- та звукових сигналів на 
сигналограму, що надходять із першоджерела, для встановлення необхідних 
об’єктивних даних, які мають значення для кримінального провадження. 

У досліджуваній сфері необхідно замінити термін «відеозапис» на 
«відеозвукозапис», який буде точніше відображати його технічну 
спрямованість для використання у кримінальному провадженні, встановити 
одноманітність термінології та уніфікувати (унормувати) зазначений термін, 
що є досить важливим для здійснення кримінально-процесуального 
доказування. 

З метою врегулювання доказового значення відеозапису у порівнянні з 
протоколами та уникнення різних підходів до тлумачення використання у 
теорії та практиці конкурентних норм п. 1 та п. 2 ч. 1 ст. 103 КПК України 
щодо процесуальної сили протоколу та носія інформації технічного засобу, як 
форм фіксації кримінального провадження, з огляду на досвід КПК Латвії від 
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28 вересня 2005 р. (ч. 3 ст. 143), запропоновано доповнити ч. 2 ст. 103 КПК 
України таким положенням: «Зафіксована в звукозапису та запису зображення 
інформація вважається більш точною і повною порівняно з інформацією, що 
зафіксована у письмовій формі». 

У підрозділі 1.3 «Гарантії реалізації прав учасників кримінального 
процесу щодо використання відеозапису» автором обґрунтовується 
необхідність визначення процесуальних гарантій використання відеозапису 
при проведенні слідчих (розшукових) і судових дій, які полягають у наявності 
та можливості застосування достатніх, законодавчо встановлених 
процесуальних засобів з обов’язковою, визначеною юридичною 
відповідальністю ведучої особи у кримінальному провадженні за порушення 
прав людини на використання відеозапису у кримінальному провадженні. 

Запропоновано ч. 1 ст. 3 КПК України доповнити визначенням поняття 
«Процесуальні гарантії використання відеозапису». 

Автором доведено, що сучасне кримінально-процесуальне законодавство 
дозволяє на достатньому рівні, з урахуванням думки учасників та ведучих 
кримінального провадження, забезпечити гарантії реалізації прав не лише 
учасників кримінального провадження, але й присутніх осіб. 

Виявлено, що задоволення клопотань про використання відеозапису 
присутніми особами регламентовано лише у судовому провадженні. У стадії 
досудового розслідування, зокрема, при проведенні слідчих (розшукових) дій, 
це питання залишається законодавчо неврегульованим. 

Дисертантом доведено, що до основних тенденцій розвитку гарантій 
реалізації права людини на використання відеозапису у кримінальному 
провадженні слід віднести такі: 

– значне посилення вітчизняного законодавчого забезпечення гарантій 
впровадження відеозапису у кримінальне судочинство з метою забезпечення 
захисту прав людини і громадянина; 

– глобалізація, яка є основним чинником вітчизняного інтенсивного 
розвитку його впровадження; 

– поширення гарантій держав для громадських організацій, засобів 
масової інформації у здійсненні контролю за ходом досудового слідства та 
судового провадження шляхом фіксації відеозапису. 

Розділ 2 «Правові та організаційні засади використання відеозапису 
у кримінально-процесуальному доказуванні» складається з трьох 
підрозділів, які розкривають сучасне законодавче врегулювання використання 
відеозапису при проведенні слідчих (розшукових) дій, відеоконференцзв’язку, 
збирання та оцінки матеріалів відеозапису під час досудового слідства та 
судового розгляду матеріалів кримінального провадження. 

У підрозділі 2.1 «Проведення слідчих (розшукових) дій за допомогою 
відеозапису» автором акцентується увага на особливостях і проблемних 
питаннях використання відеозапису під час досудового розслідування. 
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Автором на підставі узагальнення кримінальних проваджень доведено 
позитивну динаміку використання відеозапису під час проведення слідчих 
(розшукових) дій. Так, вивчення 1042 проваджень за період 1982-1994 рр. 
свідчить, що відеозвукозапис використовувався лише у п’яти випадках (0,4 %). 
Проте узагальнення 984 справ за період 1994-2015 рр. дозволяє констатувати, 
що відеозапис застосовувався у дев’яти випадках (1,5 %) і здебільшого з 
резонансних кримінальних проваджень. 

На підставі узагальнення думок вчених та правоохоронної практики 
дисертантом обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 107 КПК 
України, яку слід доповнити частиною «7» та викласти її у такій редакції: 
«Фіксація ходу слідчої (розшукової) дії за допомогою відеозапису повинна 
відбуватися від початку і до її закінчення із зазначенням причини та часу його 
припинення. При складанні протоколу слідчої (розшукової) дії має бути 
зафіксовано найбільш істотні факти». Дотримання запропонованих вимог 
закону щодо фіксації слідчої (розшукової) дії за допомогою відеозапису 
упорядкує процедуру проведення слідчих (розшукових) дій та їх фіксацію за 
допомогою відеозапису. 

Автором запропоновано доповнити перший абзац ч. 7 ст. 223 КПК 
України, виклавши його у такій редакції: «Особа, яка за викликом прокурора, 
слідчого запрошена до проведення слідчої (розшукової) дії як понятий, 
зобов’язана з’явитися на місце її проведення. У разі відмови або не явки без 
поважних причин на місце проведення слідчої (розшукової) дії, за постановою 
прокурора, слідчого, особа підлягає адміністративному штрафу у розмірі двох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Підрозділ 2.2 «Поняття, кримінально-процесуальні та організаційні 
аспекти проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції» 
присвячений аналізу вітчизняного та міжнародного кримінально-
процесуального законодавства і практики проведення слідчих (розшукових) та 
судових дій в режимі відеоконференції. 

Згідно з аналізом судової статистики за I півріччя 2015 р. у порядку 
надання міжнародної правової допомоги на розгляді знаходилось 293 запити 
(клопотання), 22 (7,5 %) – про допит за допомогою відео- або телефонної 
конференції (ст. 567 КПК). Розглянуто 258 запитів (клопотань), із них 
задоволено – 171 (58,4 %). 

Кількість кримінальних проваджень, судове провадження в яких 
здійснювалось місцевими судами в режимі відеоконференції, становило 985, 
що на 1,4 тис. (30,8 %) менше порівняно із I півріччям 2014 р. 

Дисертантом, на підставі вивчення й узагальнення вітчизняного 
законодавства, міжнародного досвіду, судової та слідчої практики 
сформульовано авторське визначення «режиму відеоконференції» як 
процесуальних умов, що створені сукупністю відповідних норм, необхідних 
для забезпечення процесуальної дії за допомогою комплексу складних 
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телекомунікаційних технічних засобів, здатних підтримувати відеозв’язок 
взаємодії двох і більше віддалених абонентів, за якого між ними можливий 
обмін відеозвукоінформацією для досягнення певного процесуального 
результату. Окреслено основні ознаки «режиму відеоконференції». 

Автором доведено, що запропонований у ст. 232, 336 і ч. 3 ст. 351 КПК 
України термін «режим відеоконференції» відповідає його процесуальному 
значенню. 

У підрозділі 2.3 «Збирання та оцінка матеріалів та засобів відеозапису 
під час кримінального провадження» зазначається, що збирання матеріалів 
відеозвукозапису є важливим етапом доказування у кримінальному 
провадженні та може здійснюватися сторонами процесу шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, або 
ініціювання їх стороною захисту, витребування та отримання їх від різних 
джерел відповідно до КПК України. 

На підставі аналізу кримінально-процесуального законодавства України, 
судово-експертної практики дисертантом виявлено, що матеріалами 
відеозапису є відеофільми, записані на відеофонограмі, які зберігаються на 
фізичному носії відеоінформації: відеокасеті; флешкарті, відеодиску, а 
засобами відеозапису є технічні прилади – відеокамери, відеореєстратори, 
відеомагнітофони, магнітофони, диктофони та інші, за допомогою яких 
створюються відеоматеріали, що мають значення для кримінального 
провадження. Матеріали і засоби відеозапису можуть бути визнані речовими 
доказами або документами за наявності відповідних ознак, що визначені КПК 
України. 

Розділ 3 «Судові експертизи матеріалів та засобів відеозапису» 
складається з трьох підрозділів, у яких узагальнено вітчизняний стан і 
перспективи судово-експертних досліджень матеріалів відеозапису, рівень 
захисту прав людини під час проведення експертного дослідження, підстави та 
порядок призначення окремих видів судових експертиз матеріалів відеозапису 
та використання результатів судово-експертних досліджень матеріалів 
відеозапису у кримінально-процесуальному доказуванні та формуванні шляхів 
удосконалення вітчизняного законодавства. 

У підрозділі 3.1 «Стан та перспективи судово-експертних досліджень 
матеріалів та засобів відеозапису» на підставі узагальнення методик 
експертних досліджень матеріалів і засобів відеозапису виявлено, що сучасний 
стан наукової та методологічної бази відеотехнічної експертизи відповідає 
об’єктам досліджень, а саме враховує наявність як аналогових, так і цифрових 
засобів (фото- та відеокамер), а також відповідний формат зображень. 

Визначено, що дев’ятнадцять норм КПК України та окремих 
законодавчих актів, що регулюють проведення експертних досліджень, а 
також Закон України «Про судову експертизу», що регулює призначення та 
проведення експертиз, зокрема і матеріалів відеозапису, не надають гарантії 
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можливості учасникам кримінального провадження брати участь у проведенні 
експертних досліджень. 

Дисертантом доведено, що стан експертних досліджень потребує 
удосконалення законодавчих гарантій участі сторін судового провадження в 
проведенні експертиз, та запропоновано: у ст. 12 Закону України «Про судову 
експертизу» врахувати клопотання учасника кримінального провадження про 
бажання бути присутнім під час експертного дослідження, а експерт 
зобов’язаний розглянути заяви присутнього учасника кримінального 
провадження та занести їх у висновок експерта; у ст. 101 КПК України 
врахувати гарантію держави про те, що висновок експерта, як джерело доказу, 
складене без участі учасника кримінального провадження, який подав 
клопотання бути присутнім під час експертного дослідження, вважається 
недопустимим доказом. 

У підрозділі 3.2 «Підстави та порядок призначення окремих видів 
судових експертиз матеріалів та засобів відеозапису» автором виявлено, що 
призначення та проведення експертного дослідження матеріалів та засобів 
відеозапису є слідчою (розшуковою) та судовою дією і може здійснюватися 
відповідно до вимог КПК України та Закону України «Про судову 
експертизу». 

Автором доведена необхідність запозичення досвіду КПК Латвії 
(2005 р.) щодо законодавчого врегулювання поняття експертизи та підстав для 
її проведення і сформульовано, що підставою для призначення експертизи є 
випадки, коли для з’ясування питань, що мають значення для кримінального 
провадження, необхідно провести дослідження, в яких використовуються 
спеціальні знання у певній галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла. 

На підставі аналізу слідчих і судових рішень зроблено висновок про те, 
що необґрунтоване рішення про призначення експертизи матеріалів та засобів 
відеозапису призводить до тяганини та зволікання у провадженні, що суттєво 
впливає на забезпечення прав людини щодо швидкого, повного і 
неупередженого розслідування кримінального правопорушення та судового 
розгляду. 

Запропоновано доповнити ч. 1 ст. 242 КПК України словом 
«обґрунтованим» (зверненням), сторони кримінального провадження або за 
дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

У підрозділі 3.3 «Використання результатів судово-експертних 
досліджень матеріалів та засобів відеозапису у кримінально-процесуальному 
доказуванні» автором узагальнено низку методичних розробок проведення 
експертних досліджень відео- і звукозапису, які забезпечені науково 
обґрунтованими висновками відповідної комісії та надають можливість 
сторонам кримінального провадження забезпечити право на об’єктивне 
отримання доказу для підтвердження своєї позиції у кримінальному 
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провадженні. 
Сформульовано визначення внутрішнього переконання як суб’єктивного 

висновку за наслідком аналітичної діяльності уповноваженої законом особи 
щодо оцінки доказів у сукупності з матеріалами кримінального провадження, 
який складає основу прийнятого процесуального рішення. 

Доведено, що використання судово-експертних досліджень матеріалів та 
засобів відеозапису надає можливість слідчому, прокурору, слідчому судді, 
суду всебічно оцінити їх із точки зору належного, допустимого, достовірного 
доказу для прийняття об’єктивного процесуального рішення. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розробці наукових, законодавчих і 
практичних проблем використання відеозапису при проведенні досудового 
розслідування та судового провадження. Основні результати дослідження 
мають теоретичне та практичне значення і полягають у такому: 

1. На підставі узагальнення та аналізу законодавчого забезпечення 
використання відеозапису у кримінальному провадженні України доведено 
необхідність введення інституту відеозапису. Інститут відеозапису являє 
собою систему норм Кримінального процесуального кодексу України, 
міжнародно-правових актів, які врегульовують використання відеозапису і 
відносно відокремлені від системи норм, що регулюють використання 
«технічних засобів», створюючи певну групу однорідних суспільних відносин, 
пов’язаних між собою, та регулюють механізм забезпечення прав учасників 
кримінального провадження і присутніх осіб на використання відеотехнічного 
засобу для відеозвукозаписування при проведенні процесуальних дій з метою 
їх об’єктивної фіксації. 

До основних ознак інституту відеозапису слід віднести: а) наявність 
текстового виразу у вигляді виокремленого законодавцем терміна 
«відеозапис»; б) норми інституту відеозапису, закріплені в окремих статтях 
КПК України (глави 2, 4, 5, 19, 20, 21, 28 і 43), в яких врегульовані загальні 
положення використання відеотехнічного засобу для проведення 
відеозвукозаписування як складової технічних засобів (глава 41) та 
спеціальних норм, які окремо врегульовують використання відеотехнічного 
запису для відеозвукозаписування під час проведення процесуальних дій 
(глава 18). 

Обґрунтовано необхідність введення у ст. 269 КПК України терміна 
«спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації», що являють 
собою технічні засоби, винайдені або виготовлені будь-яким способом 
спеціально для виконання завдань з негласного отримання інформації під час 
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здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукової 
діяльності, забезпечення приватних інтересів у встановленому законом 
порядку. 

Ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання 
інформації є: а) винахід технічного засобу за допомогою наукових розробок 
промисловим, кустарним або саморобним способом; б) технічний засіб, 
призначений спеціально для виконання завдань з негласного отримання 
інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
оперативно-розшукової діяльності, забезпечення приватних інтересів у 
встановленому законом порядку; в) використання технічного засобу, 
врегульоване Кримінальним процесуальним кодексом України. 

2. Сформульовано поняття відеозапису як використання відповідно до 
вимог Кримінального процесуального кодексу України приладу (пристрою), 
призначеного для записування відео- та звукових сигналів на сигналограму 
відеоприладу, що надходять з першоджерела, для встановлення та зберігання 
необхідних для відтворення та дослідження об’єктивних даних, які мають 
значення для кримінального провадження. 

До основних ознак відеозапису слід віднести такі: а) одночасне 
записування сигналів зображення та звуку на сигналограму відеоприладу, що 
надходять із першоджерела; б) встановлення та зберігання необхідних для 
відтворення та дослідження об’єктивних фактичних даних у кримінальному 
провадженні. 

З метою врегулювання доказового значення відеозапису як форми 
фіксації кримінального провадження, використовуючи ч. 3 ст.143 КПК Латвії 
(2005 р.), запропоновано доповнити ч. 2 ст.  103 КПК України таким 
положенням: «Зафіксована в звукозапису та запису зображення інформація 
вважається більш точною і повною порівняно з інформацією, що зафіксована у 
письмовій формі». 

3. Під процесуальними гарантіями використання відеозапису слід 
розуміти можливості використання достатніх, законодавчо встановлених 
процесуальних засобів із метою забезпечення права учасників кримінального 
провадження та присутніх осіб на об’єктивне проведення процесуальних дій з 
визначеною юридичною відповідальністю ведучої особи у кримінальному 
провадженні за порушення встановлених правил. 

До основних ознак процесуальних гарантій використання відеозапису 
належать такі: а) встановлені Кримінальним процесуальним кодексом України 
процедури його використання учасниками кримінального провадження та 
присутніми особами; б) настання юридичної відповідальності ведучої особи у 
кримінальному провадженні за їх навмисне невиконання. 

Запропоновано ч. 1 ст. 3 КПК України добавити пунктом із визначенням 
поняття терміна «Процесуальні гарантії використання відеозапису». 

4. Окреслено основні тенденції розвитку гарантій реалізації права 
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людини на використання відеозапису для забезпечення об’єктивного 
кримінального провадження, зокрема: а) значне посилення вітчизняного 
законодавчого забезпечення гарантій впровадження відеозапису у кримінальне 
судочинство з метою забезпечення об’єктивного кримінального провадження, 
а відповідно й захисту прав людини; б) використання відеозапису у 
кримінальному провадженні України на міжнародному рівні свідчить про його 
глобалізацію, що є основним чинником вітчизняного інтенсивного розвитку 
його впровадження; в) поширення гарантій держав для громадських 
організацій, засобів масової інформації у здійсненні контролю за ходом 
досудового слідства та судового провадження шляхом фіксації відеозапису. 

5. На підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного законодавства 
сформульовано поняття слідчих (розшукових) дій як різновиду процесуальних 
дій, спрямованих на здійснення уповноваженою законом особою встановлених 
прав та обов’язків для отримання або перевірки фактичних даних, що мають 
значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Під час 
проведення слідчих (розшукових) дій за допомогою відеозапису необхідно 
враховувати: а) вирішення організаційного питання забезпечення 
відеоприладом, спроможним забезпечити фіксацію слідчої (розшукової) дії; 
б) наявність плану проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, у якому 
зазначаються підстави, мета, учасники, послідовність і порядок фіксації дії 
відеоприладом, оцінка результатів проведеної слідчої (розшукової) дії, 
визначення їх доказового значення або необхідності додаткової перевірки; 
в) огляд, вилучення та приєднання до протоколу як документа носія 
відеозвукоінформації. 

На підставі узагальнення практики розповсюдження відеоінформації з 
матеріалів кримінального провадження у засобах масової інформації з метою 
захисту прав і свобод людини доведена необхідність посилення 
відповідальності учасників кримінального провадження за розголошення 
даних досудового слідства та запропоновано викласти ч. 9 ст. 223 КПК 
України у такій редакції: «Під час проведення слідчої (розшукової) дії з 
використанням відеозапису слідчий, прокурор зобов’язані під розписку 
попередити про кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України кожного її 
учасника за розголошення результатів слідчої (розшукової) дії». 

6. Під режимом відеоконференції слід розуміти процесуальні умови, 
створені сукупністю відповідних норм, необхідних для забезпечення 
процесуальної дії за допомогою комплексу складних телекомунікаційних 
технічних засобів, здатних підтримувати відеозв’язок двох і більше віддалених 
абонентів, за якого між ними можливий обмін аудіо- і відеоінформацією для 
досягнення певного процесуального результату. Автором окреслено основні 
ознаки такого режиму. 

Дисертантом доведено, що запропонований законодавцем у ст. 232, 336 і 
ч. 3 ст. 351 КПК України термін «режим відеоконференції» відповідає його 
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процесуальному значенню. 
Доведено, що законодавче врегулювання використання відеоконференції 

у кримінальному провадженні відповідає міжнародно-правовим стандартам, 
забезпечує право учасника процесу на об’єктивну фіксацію процесуальних дій, 
надає можливість ведучим кримінального провадження використовувати 
відеотехнічні досягнення для вирішення кримінально-процесуальних завдань. 

7. На підставі узагальнення методик експертного дослідження матеріалів 
та засобів відеозапису встановлено, що сучасний стан наукової та 
методологічної бази відеотехнічної експертизи відповідає її об’єктам 
досліджень, які змінюють свою природу із аналогових на цифрові зображення 
та цифрові засоби їх виготовлення (фото- та відеокамери). 

Дисертантом запропоновано: ст. 3 Закону України «Про судову 
експертизу» доповнити словами: «…та захисту прав учасників судового 
розгляду кримінального провадження шляхом їх участі у проведенні 
експертизи за їх клопотанням»; ст. 12 Закону України «Про судову 
експертизу» доповнити п. 4 та викласти у такій редакції: «На вимогу особи або 
органу, які залучили експерта, суддю, суд, надати можливість бути присутніми 
під час проведення експертизи та вносити свої пропозиції щодо її 
проведення»; ст. 69 КПК України доповнити частиною «8» і викласти у такій 
редакції: «Повідомити учасників кримінального провадження про місце 
проведення експертизи, забезпечити їх право бути присутніми при проведенні 
експертного дослідження, з попередженням про кримінальну відповідальність 
за розголошення державної таємниці та матеріалів досудового слідства і 
судового провадження. Надання права присутнім при проведенні експертного 
дослідження ставити питання експерту про хід експертизи, які повинні 
заноситися до висновку експерта»; ст. 101 КПК України доповнити частиною 
«11» та викласти у такій редакції: «Висновок експерта, складений без участі 
учасника кримінального провадження, який виявив бажання бути присутнім 
під час експертного дослідження, вважається недопустимим доказом». 

На підставі аналізу судових ухвал про призначення судово-експертного 
дослідження матеріалів та засобів відеозапису зроблено висновок про те, що у 
30 % випадках приймається необґрунтоване рішення про їх призначення, що 
впливає на забезпечення швидкого, повного і неупередженого досудового 
розслідування та судового розгляду. 

Запропоновано законодавче вдосконалення захисту прав та законних 
інтересів учасників кримінального провадження шляхом доповнення ч. 1 
ст. 242 КПК України словом «обґрунтованим» (зверненням), сторони 
кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо 
для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 
необхідні спеціальні знання. 
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державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровськ, 2016. 
На підставі узагальнення вітчизняного, міжнародного законодавства, 

існуючих у теоретичних джерелах підходів та концепцій, практики 
застосування відеозапису під час досудового розслідування та судового 
провадження України та зарубіжних країн розроблені процесуальні, 
організаційні і тактичні засади використання відеозапису у кримінальному 
провадженні України. Запропоновано удосконалення законодавчого 
врегулювання використання відеозапису шляхом прийняття правових норм та 
змін і доповнень до існуючого кримінально-процесуального законодавства, 
законів щодо проведення судових експертиз. 

Дисертаційне дослідження є одним із перших в українській науці 
кримінального процесу, у якому розглядаються питання кримінально-
процесуальних гарантій прав і законних інтересів особи на використання 
відеозапису у кримінальному провадженні, яке проведене в умовах реформи 
кримінального провадження. 

Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, 
відеозапис, технічні засоби, процесуальні гарантії прав людини, 
відеоконференцзв’язок, судово-експертні дослідження, слідчі (розшукові) дії. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Сердюк В. П. Видеозапись в уголовном производстве Украины. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Днепропетровский 
государственный университет внутренних дел, Днепропетровск, 2016. 

Диссертация является одной из первых в украинской науке уголовного 
процесса, в которой рассматриваются вопросы уголовно-процессуальных 
гарантий прав и законных интересов граждан на использование видеозаписи в 
уголовном производстве. 

На основании обобщения отечественного и международного 
законодательства, практики применения видеозаписи в ходе досудебного 
расследования и судебного производства Украины разработаны предложения 
по эффективности использования видеозаписи в уголовном производстве. 

В результате проведенного анализа сформулирован ряд новых 
теоретических положений, обоснованы соответствующие выводы, 
рекомендации и предложения по усовершенствованию действующего 
законодательства Украины в указанной сфере. 

Доказана необходимость четкого законодательного урегулирования 
интересов всех участников уголовного процесса, а также присутствующих 
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лиц, которые могут свободно реализовать свои права на использование 
видеозаписи в уголовном производстве. Кроме того, подготовлены 
предложения по усовершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства с целью улучшения действующей и создания 
дополнительной системы гарантий прав и законных интересов лиц, 
участвующих в уголовном производстве. 

На основании обобщения практики автором установлено, что из сорока 
одной правовой нормы действующего УПК Украины, которые 
регламентируют использование технических средств в уголовном 
производстве, восемнадцать регулируют использование видеозаписи. Отсюда 
сделан вывод о том, что видеозапись в системе технических средств является 
самостоятельным, системно определенным законодателем техническим 
средством, которое требует законодательного урегулирования. 

Доказана необходимость законодательного изменения термина 
«видеозапись» на «видеозвукозаписывание», который учитывает его 
техническую и процессуальную сущность. Изменение понятия термина 
«видеозапись» на «видеозвукозаписывание» позволит точнее выразить 
технический процесс использования для фиксации процессуального действия 
и установит единообразие терминологии, что является важным фактором в 
осуществлении уголовно-процессуального доказывания. 

На основании обобщения международного и отечественного 
законодательства, с целью урегулирования доказательственного значения 
видеозаписи по сравнению с протоколами и во избежание разного подхода к 
толкованию использования в теории и практике конкурентных норм п. 1 и п. 2 
ч. 1 ст. 103 УПК Украины по процессуальной силе протокола и носителя 
информации технического средства как форм фиксации уголовного 
производства, с учетом опыта КПК Латвии от 28.09.2005 года (ч. 3 ст. 143), 
предложено дополнить ч. 2 ст. 103 УПК Украины следующим положением: 
«Зафиксированная в звукозаписи и записи изображения информация считается 
более точной и полной по сравнению с информацией, зафиксированной в 
письменной форме». 

Ключевые слова: уголовное производство, досудебное расследование, 
видеозапись, технические средства, процессуальные гарантии прав человека, 
видеоконференцсвязь, судебно-экспертные исследования, следственные 
(розыскные) действия. 
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Activity. – The Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs. – 
Dnipropetrovs’k, 2016. 

On the basis of all domestic and international law, existing theoretical 
approaches and concepts of sources, the practice of video during the pre-trial 
investigation and the judicial proceedings in Ukraine and abroad developed 
proposals for effective use of video in criminal proceedings. An improvement of 
legislative regulation of the use of video adoption of legal rules and amendments to 
existing criminal procedural law, laws of forensic examinations. 

The dissertation research is the first Ukrainian science of criminal proceedings 
in which questions of criminal procedure guarantees the rights and legitimate 
interests of the person to use video in criminal proceedings that take place in the 
reform of the criminal proceedings. The analysis formulated a number of new 
theoretical propositions, reasonably appropriate conclusions, recommendations and 
suggestions for improving the current legislation of Ukraine in this field. 

The author has proved the need of a clear legislative regulation of the interests 
of all stakeholders, but also people present who can freely exercise their rights to use 
the beloved video on a criminal case. In addition, prepared proposals for improving 
the criminal procedure law to improve the current system and create an additional 
warranty rights and lawful interests of persons participating in criminal proceedings 

Keywords: criminal proceedings, pretrial investigation, videotaping, technical 
equipment, procedural guarantees of human rights, videoconferencing, forensic 
expert studies, investigative (search) actions. 


